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ΘΕΜΑ :  « Τποβολή Απόθαζης για έλεγτο». 
 
               

 
   αο ππνβάιινπκε έγθπξν απόζπαζκα από ην ππ’ αξηζ. 12/2011 πξαθηηθό 

ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο  ηεο 6εο Ινπλίνπ 2011 , πνπ 

πεξηέρεη ηελ κε αξηζκό 76/2011 απόθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «Αλαζέζεηο έξγσλ θαη 

εξγαζηώλ γηα επείγνπζεο παξεκβάζεηο», κε ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό δεκνζίεπζεο θαη 

παξαθαινύκε γηα ην λόκηκν έιεγρν ηεο απόθαζεο απηήο. 

        

                                                                                                                      
                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  
 
                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                       ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ  
 
ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ: 

ΑΝΑΓΟΥΟ 
 
ΕΧΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ: 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
…………………………….. 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  
ΝΟΜΟ  ΗΛΕΘΑ      
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ 
 
 

Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 12εο ζπλεδξίαζεο  

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011. 

 
 Αριθμός Απόθαζης :76 
 
                                     Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η  
ΘΕΜΑ: «Αλαζέζεηο έξγσλ θαη εξγαζηώλ γηα επείγνπζεο παξεκβάζεηο». 
 
 ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα 

ηελ 6ε ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 07:00 κ.κ. ζπλήιζε 
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , 
κεηά από ηελ ΑΠ 6871/24-5-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία 
επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε. 

     Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο 
βξέζεθαλ παξόληα όια , δειαδή  θαη ηα επηά  (7 ) κέιε , ήηνη : 

                          Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                      
 1) Μπαλιούκος Διονύζιος , Πρόεδρος                        
 2) Καρανηώνης Παναγιώηης 
 3) Κωζηόποσλος Γεώργιος       
 4) Υειμώνας Ανδρέας   
 5) Γεωργιλές Γεώργιος 
 6) Νικολακόποσλος Γεώργιος  
 7) Γεωργακόποσλος Μιληιάδης    
 
 Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο  θαη 

κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληόπνπινπ Βαζίιε, 
Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ θαη Σνπξή Σξύθσλα , θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ 
Καξάκπεια Νηθόιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο: 

«Κύξηνη πλάδεξθνη,  
ην Σερληθό Πξόγξακκα θαη ζηνλ νηθείν πξϋπνινγηζκό 2011 ζηνλ ΚΑ 25-7336.006 

έρεη εγγξαθεί πίζησζε πνζνύ 12.000,00 € γηα ην έξγν κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε 
Λεηηνπξγίαο Γηώξπγαο Παπαδνύο». 

Γηα ην έξγν απηό ζπλεηάρζε ε ππ’ αξηζκόλ 5/2011 κειέηε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ 
Γήκνπ. 

Η θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θξίλεηαη θαηεπείγνπζα γηαηί ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
αξδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κε ηελ άξδεπζε ησλ αγξνθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο. Κάζε 
θαζπζηέξεζε ζα δεκηώζεη ηνπο θαιιηεξγεηέο παξαγσγνύο πνπ αξδεύνπλ ηηο 
θαιιηέξγεηέο ηνπο. 

ύκθσλα, κε ηελ πεξηπη ε, ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΠΓ 171/87, νξίδεηαη όηη αλ ε 
αμία ηνπ έξγνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πνζά πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε ηελ απόθαζε 
ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ εθδίδεηαη 
ζύκθσλα κε ηελ πεξίπη. γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1418/84, ε εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε. ηελ εηδηθή απηή πεξίπησζε ε απόθαζε 
γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε απεπζείαο αλάζεζε ιακβάλεηαη, πξνθεηκέλνπ 
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γηα δήκνπο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, 
απαηηείηαη λα έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό, είηε θαηά ηελ θαηάξηηζε είηε θαηά ηελ 
ηξνπνπνίεζή ηνπ εμεηδηθεπκέλε πίζησζε, πνπ θαηνλνκάδεηαη ξεηά ζηνλ 
πξνϋπνινγηζκό. ηελ πεξίπησζε απηή δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνζνζηό 
γεληθώλ εμόδσλ θαη όθεινο εξγνιάβνπ.  

Καη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο πεξίπη. γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1418/84 εθδόζεθε 
ε Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ αξηζ. 
Γ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, θαη ηζρύεη όπσο αλαπξνζαξκόζηεθαλ ηα όξηα  ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο κε ηελ ΤΑ Γ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΔΚ Β 547). Σν όξην ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο από ηε δεκαξρηαθή (πιένλ νηθνλνκηθή) επηηξνπή θαζνξίδεηαη κέρξη πνζνύ 
πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο έξγνπ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000) δξαρκώλ, 
αλ πξόθεηηαη γηα ηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ, Πεηξαηώο θαη Θεζζαινλίθεο, ησλ ηξηώλ 
εθαηνκκ. πεληαθνζίσλ (3.500.000) ρηιηάδσλ δξαρκώλ (10.471,46 Δπξώ) γηα ηνπο 
ινηπνύο Γήκνπο ησλ δύν εθαηνκκ.(2.000.000) δξαρκώλ, γηα όιεο ηηο θνηλόηεηεο ηεο 
ρώξαο. 

ηα παξαπάλσ πνζά δελ πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8 άξζξν 13 
ηνπ Ν. 2130/93. 

Με ην ΦΠΑ (23%) ην όξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο έξγσλ αλέξρεηαη ζε 12.633,90 €.  
Σα παξαπάλσ θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 3669/08 άξζξν 3 πεξηπη. γ θαη άξζξν 29 

παξ 1 πεξηπη. ε. 
Δπίζεο κε ηελ παξ 9 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/08 νξίζηεθαλ ηα εμήο: "Οη δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξίπησζε ε΄ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 171/1987 (ΦΔΚ 194 Α) σο 
πξνο ην αξκόδην ζπιινγηθό όξγαλν ησλ Γήκσλ πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ απεπζείαο 
αλάζεζε κηθξώλ έξγσλ ή εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο έξγσλ κέρξη ηνπ πνζνύ 
πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ εθάζηνηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, 
Υσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ (Απόθαζε ΔΓ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΔΚ 
137 Β), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νκνία Γ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΔΚ 547 
Β) θαηά ηηο εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο απηήο, ππό ηελ ηζρύ ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 141 
Α)«Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. 
Λεθζείζεο απνθάζεηο αλάζεζεο ησλ αλσηέξσ έξγσλ από ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή, 
(πιένλ νηθνλνκηθή επηηξνπή) ζεσξνύληαη λόκηκεο". 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ελέθξηλε ηε κειέηε θαη απνθάζηζε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, επεηδή ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ 
είλαη 12.000,00 € , θαηώηεξνο ησλ παξαπάλσ ρξεκαηηθώλ νξίσλ. 

Η έξεπλα αγνξάο , ε πξνεγνύκελε ζπλεξγαζία θαη εκπεηξία,  θαηαδεηθλύνπλ όηη  ν 
πιένλ έκπεηξνο, αμηόπηζηνο θαη απνηειεζκαηηθόο εξγνιάβνο ζηελ θαηαζθεπή 
παξόκνησλ έξγσλ θαη δε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ, είλαη ν εκπεηξνηέρλεο εξγνιάβνο Γηάρνο 
Παλαγηώηεο ηνπ Ηιία πνπ εδξεύεη ζηελ Πιαηηάλα Ηιείαο.  

Πξνηείλσ ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε απηόλ». 
Ο Αληηπξόεδξνο θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Νηθνιαθόπνπινο Γεώξγηνο είπε: 

«ζπκθσλνύκε κε ην θαηεπείγνλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ θαη ηε δηαδηθαζία 
ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. Η παξάηαμή καο δίλεη έκθαζε ζηελ πνηόηεηα, ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ζηελ ηαρύηεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ .Δθόζνλ 
ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θξίλεη  όηη ν ελ ιόγσ αλάδνρνο πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο 
απνηειεζκαζηηθόηεηαο, ηεο ηαρύηεηαο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο 
ηνπ έξγνπ θαη αλαιακβάλεη ηελ επζύλε,  δελ έρνπκε αληίξξεζε λα αλαηεζεί ζηνλ ελ 
ιόγσ αλάδνρν». 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δήηεζε από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη 
ζρεηηθά. 

Η Οικονομική Επιηροπή  
αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.2 ηνπ Ν.1418/84 
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ.1 θαη 2 ηνπ ΠΓ 171/87 
3. ην άξζξν 72 παξ.1 Ν.3852/2010  
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4. ηα άξζξα 208 θαη 209 ηνπ Ν.3463/06 
5. ηελ παξ. 8 άξζξν 13 ηνπ Ν. 2130/93 
6. ηελ ΤΑ Γ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΤΑ Γ17α/7/96/Φ.Ν. 

249/92 (ΦΔΚ Β 547)  
7. ηελ παξ 9 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/08 
8. Σελ θσδηθνπνίεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ κε ην Ν. 3669/08 άξζξν 3 πεξηπη. γ 

θαη άξζξν 29 παξ 1 πεξηπη. ε 
9. ηελ ππ’ αξηζ 5/2011  κειέηε ηνπ έξγνπ , ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
10. ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηνπ έξγνπ ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηα όξηα 

απεπζείαο αλάζεζεο πνπ ζέηεη ε ηζρύνπζα  Τπνπξγηθή Απόθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη’ 
εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 4 παξ.2 ηνπ Ν.1418/84, πνπ θσδηθνπνηήζεθε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/08 άξζξν 29 παξ 1 πεξηπη. ε, 

11. ην γεγνλόο όηη ην παξαπάλσ έξγν έρεη εληαρζεί ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ 
Γήκνπ θαη πξνβιέπεηαη ε ζρεηηθή δαπάλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο  

  
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ 

1. Φεθίδεη Πίζησζε 12.000,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 25-7336.006 ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2011 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 
«Απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο δηώξπγαο Παπαδνύο». 

2. Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ θ. Γηάρν 
Παλαγηώηε ηνπ  Ηιία , κε έδξα επηρείξεζεο Πιαηηάλα Ηιείαο θαη Α.Μ. 72 , έλαληη ηνπ 
πνζνύ ησλ 12.000,00 €  ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν Φ.Π.Α. 

3. Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/08 θαη ηνπ ΠΓ 
171/87, όπσο ηζρύνπλ θαη ζύκθσλα κε ηε κειέηε 5/2011 ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη 
κε ηνπο όξνπο πνπ ηε ζπλνδεύνπλ.  

4. Η ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζύκβαζεο  ζα γίλεη από ην Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη.  ηνπ Ν 3852/2010. 

 
 
     Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 76/2011 
   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινύζσο:  
 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ ΔΘΟΝΤΘΟ 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 
ΝΘΚΟλΑΟ 

ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ 

 
 

 ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

  ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 
 

 
 

 ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 
ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 

  ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ 

 
 
                                           Ακριβές  Απόζπαζμα   
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.  
 
 
 
     ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ 

http://www.dimotelia.gr/dat/%7bcdc11057-d995-4ec6-abd1-5ca77e35b349%7d/file.doc
http://www.dimotelia.gr/dat/%7bcdc11057-d995-4ec6-abd1-5ca77e35b349%7d/file.doc

